
 Gyál Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
 
 
Szám: 9001/2022. 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Oktatási és Kulturális Bizottsága tagjai részére 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 
 
 

2022. április 20-án (szerda) 16.00 órakor 
 
 
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem –földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 

1. Beszámoló a civil szervezetek számára 2021. évben nyújtott támogatások felhasználásáról 
2. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
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3. Javaslat a 2022. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
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 Lendvay-Kiss Anita s.k.
 az OKB elnöke 
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Varga Csilla 
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Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 

számára 2021. évben nyújtott 
támogatások felhasználásáról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. költségvetési évben pályáztatás útján 6.000 e forint 
összeget biztosított a városunkban működő helyi civil szervezetek támogatása céljából. 

Gyál Város Önkormányzatának 2/2021.(I.28.) sz. rendelete alapján a civil szervezetek támogatása keret soron 
tervezett összegből 11 civil szervezetet támogatott, összesen 5.429 e.Ft összegben. (1.sz. melléklet) 

Fenti számú határozat alapján megítélt támogatásokkal kapcsolatban valamennyi esetben megtörtént az 
elszámolások benyújtása.  
 
A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a támogatás elérte célját és a civil szervezetek szabadidős, 
kulturális programokra kitűzött tervei sikeresen megvalósultak. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek számára 2021. évben nyújtott támogatások 
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:    azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2021. április 11. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a civil- és 
sport szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti 
támogatásban: 
 
 

Civil szervezet megnevezése 
Megállapított 

támogatási 
összeg/Ft 

Bundás Barát Állatvédő Egyesület 300.000.-Ft 
Cukorbetegek Egyesülete Gyál 800.000.-Ft 
Gyáli Erdélyi Székely Kör 350.000.-Ft 
Gyáli Kertbarát Kör 500.000.-Ft 
Gyáli Önkéntes Szemétszedők 
Egyesülete 

       900.000.Ft 

Kovács István Pál Dalkör 550.000.-Ft 
Magyar Macskavédő Alapítvány 500.000.-Ft 
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub         500.000.-Ft 
Peremvárosi Horgászok Egyesülete 350.000.-Ft 
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 450.000.-Ft 
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus 
Klub 

229.000.-Ft 

Összesen: 5.429.000,-Ft 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázatainak 
elbírálására, a támogatás felosztására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2022. (II.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
pályázatot ír ki a civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.  
Az 1/2022. (I. 31.) számú költségvetési rendeletben – a civil szervezetek támogatására - rendelkezésére álló keret 
a cél és általános tartalék terhére 6.000.e.Ft. Az összesített igény (11.089.e.Ft) a rendelkezésre álló keretet 
meghaladja. 
A pályázati határidő lejártáig 2022. április 1-ig az alábbi pályázatok érkeztek be: 
 
1./ Gyáli Kertbarát Kör működési költségekre, 2022. évben megrendezett és megrendezésre 

kerülő programok( terménykiállítás, Szüreti Fesztivál, VI. Bor és III. 
Pálinka Verseny, Október 23-ai koszorúzás, Mindenki névnapja, 
taggyűlések, évzáró ünnepség, szakmai kirándulások, erdélyi 
kirándulás, Márton napi programok ,  fürdőlátogatások )költségeire, 
bankiköltségek,  írószerek, pendrive vásárlás, mobil felöltés, postai, 
internet használat költségei, 1 db. telefon készülék vásárlása, 
fényképkidolgozás, szerszámok, védőkesztyűk, szemetes zsákok 
vásárlása, 10 db. egyen póló vásárlása, virág és zöldségmag 
vásárlása, Szarvasi Kertbartáok vendéglátása, terembérleti díjakra, 
nyertesek díjazása, oklevelek, serleg, emléklap  vásárlása,  
virágültetés,25 db. őshonos fa ültetése,  koszorúzás költségei,  

    Kért támogatás összege:  1.269.000,- Ft 
 
2./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub működési költségekre, Budapesten és az ország különböző 

városaiban 
(Mohara-Terény- bánk, Jászapáti, Kecskemét, Százhalombatta, 
Kiskunmajsa), kirándulások szervezése, 30.éves évforduló 
megrendezése, énekkari fellépő ruhák vásárlása   
Kért támogatás összege: 830.000,- Ft 

 
3. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület működési költségekre, gyermekcsoport működésének 

támogatásához havi oktatói díjak finanszírozása, népviseletek 
bővítése, vásárlása, közösségi programok szervezése, Hagyományok 
Háza kirándulás, oktatások megszervezése, zenészek közreműködői 
díjai.  
 felnőtt csoport működésének támogatásához:   
havi oktatói díjak finanszírozása, népviseletek vásárlása, élőzenei 
oktatás finanszírozása, táncgálán való részvétel költségei, 
dekorációk, ajándékok, emléklapok, meghívók, zenekar költségeinek 
fedezete.  
Kért támogatás összege: 500.000,- Ft 

 
4./ Gyáli Erdélyi Székely Kör működési költségekre, városi programokon való részvétel – Böllér verseny, 

Március 15-ei ünnepség, Nemzeti Összetartozás Napja, Pünkösdi 
Utcazenei Fesztivál, Főzőverseny, 25 éves Utcabál, V.Gyáli Székely 
Találkozó, Szüreti mulatság, IV. Gyáli Gála Székely Bál, Október 
23-ai megemlékezés, Őrtűzgyújtás, Székel Fonó és Farsangi 
Bál,)Székely Fonó elindítása a Szépszivárvány Táncegyüttessel 
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(székely népmesék olvasása, anekdótázás, nótázgatás, néptánc 
tanulás néptánc oktatókkal ) 
fenti program közös költsége: 500.000.—600.000.-Ft 
 terembérleti díjak, asztal, szék bérlés, zenészek bére, tombola 
ajándékok vásárlása, irodai és kommunikációs eszközök vásárlása, 
könyvelői díjak, egyen pólók vásárlása, nemzeti lobogók és molinók 
vásárlása 

                                                                      Kért támogatás összeg:            1.500.000-Ft 
 
5./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület:  

működési költségekre,  ebösszeírás, élő állat nem megfelelő 
árusításának betiltására kezdeményezés gyáli piacon, nem megfelelő 
állattartás megszüntetése, ivartalanítási program folytatása, új 
ebteleptörvény betartatása, segítése, bolha/kullancs elleni védekezés 
költségei, ebek kihozatali költségei, alom és állatok tartásiköltségei 
ebtelep és mamaállatok segítésének költségei  
Kért támogatás összege: 1.000.000.-Ft 

 
6./ Kovács István Pál Dalkör működési költségekre, városi rendezvényeken való részvétel: a város 

25. évfordulójához csatlakozás, 17.éves születésnap megünneplése, 
180. „Azt a ragyogóját” műsor rendezése, kibédi testvértelepüléssel 
közös műsor, egyesületi programok rendezése, városi műsorokon 
való vendégszereplés, évzáró műsor megrendezése.  Zenekar és 
vendég énekes fellépési díjai, műsorokra felkészítő korrepetálás, 
terembérleti díjak, hangosítás, kibédi vendégek vendéglátása. 
nyomtató vásárlása, másolási és postaköltségek fedezete. 
Kért támogatás összege: 850.000,- Ft 

 
7./ Szépszivárvány Táncegyüttes Egyesület: működési költségekre, városi rendezvényeken való részvétel: 

Március 15-ei ünnepség és koszorúzás, Gyál városi gyermeknap, 
gyermeknapi tábor táboroztatás költségei, székely termékek, 
népviseletek, hangszerek bemutatása, és értékesítése, Nemzeti 
Összetartozás Napja megemlékezés és koszorúzás, Pünkösdi 
Utcazenei Fesztivál, Gyál város 25.éves utcabálon való részvétel, V. 
Gyáli Székely találkozó megrendezése, szüreti mulatságon való 
fellépés, IV. Gála Székely Bál megrendezése, Október 23-ai 
megemlékezés és koszorúzás, Őrtűzgyújtás Gyálon. 
A Némediszőlőn lévő Közösségi Ház birtokba vétele kapcsán 
szükséges takarítás, festés javítás költségei, meglévő ruhák javítása, 
új ruhák vásárlása, varratása, meglévő lábbelik javítása, újak 
vásárlása.   
Székely Fonó elindítása a Gyáli Erdélyi Székely Kör Egyesülettel 
(székely népmesék olvasása, anekdótázás, nótázgatás, néptánc 
tanulás néptánc oktatókkal ) 
fenti program közös költsége: 500.000.—750.000.-Ft 
Kért támogatás összege: 1.500.000,-Ft 

 
8. Kertvárosi Fúvószenekarai Egyesület 

működési költségekre, hangszerek beszerzésére javítása, 
ünnepségeken, fesztiválokon való részvétel költségei, zenekari 
táborozáson való részvétel. 
Kért támogatás összege: 990.000,- Ft 

 
9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub működési költségekre, városi programokon való részvétel, Költészet 

Napi ünnepség, kirándulások szervezése Bori vár és Székesfehérvár, 
Majki Remeteség, Ráckeve és a Nádasdladányi kastély, Operaház, 
Kincsen Lovaspark, Gül Baba Tür, Szentendrei hajókirándulás, 
mozifilm látogatás, Japánkert, MÜPA. 
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 Fénymásológép és mobiltelefon vásárlása, 2-3 pendrive, egér, papír 
írószer vásárlása, idegenvezetői és előadói díjak, ajándék, virág 
vásárlása, belépőjegyek fedezete.  

  
     Kért támogatás összege: 500.000,- Ft 
 
10./ Magyar Macskavédő Alapítvány működési költségekre,  

kóbor macskák ivartalanítása, ismertető anyagok tervezési költségei, 
ismertető, érzékenyítő nyomtatott anyagok gyártása.  
Kért támogatás összege: 1.000.000,- Ft 

 
11./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál működési költségekre, városi egészségnapokon való részvétel, 20 

pár nordic walking botok beszerzése, szakfolyóiratok vásárlása, 
utazási költségek fedezete, gyógyfürdőbe belépők vásárlása, 
vérnyomásmérők vásárlása, kihelyezett sport napokon való 
részvétel, Diabétesz Világnap megrendezése, évzáró rendezvény 
megszervezése.  

 Kért támogatás összege: 1.150.000,- Ft 
    

A pályázatok dokumentációja a Szervezési és Humánpolitikai Irodán megtekinthető. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a civil 
szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 
 
1./ Gyáli Kertbarát Kör működési költségekre, 2022. évben megrendezett és megrendezésre 

kerülő programok( terménykiállítás, Szüreti Fesztivál, VI. Bor és III. 
Pálinka Verseny, Október 23-ai koszorúzás, Mindenki névnapja, 
taggyűlések, évzáró ünnepség, szakmai kirándulások, erdélyi 
kirándulás, Márton napi programok ,  fürdőlátogatások )költségeire, 
bankiköltségek,  írószerek, pendrive vásárlás, mobil felöltés, postai, 
internet használat költségei, 1 db. telefon készülék vásárlása, 
fényképkidolgozás, szerszámok, védőkesztyűk, szemetes zsákok 
vásárlása, 10 db. egyen póló vásárlása, virág és zöldségmag 
vásárlása, Szarvasi Kertbartáok vendéglátása, terembérleti díjakra, 
nyertesek díjazása, oklevelek, serleg, emléklap  vásárlása,  
virágültetés,25 db. őshonos fa ültetése,  koszorúzás költségei,  

 Támogatás összege:    ………………… 
 
2./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub működési költségekre, Budapesten és az ország különböző 

városaiban 
( Mohara-Terény- bánk, Jászapáti, Kecskemét, Százhalombatta, 
Kiskunmajsa, ) kirándulások szervezése, 30.éves évforduló 
megrendezése, énekkari fellépő ruhák vásárlása   

        Támogatás összege:            ………………… 
 
3. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület működési költségekre, gyermekcsoport működésének 

támogatásához havi oktatói díjak finanszírozása, népviseletek 
bővítése, vásárlása, közösségi programok szervezése, Hagyományok 
Háza kirándulás, oktatások megszervezése, zenészek közreműködői 
díjai. felnőtt csoport működésének támogatásához: havi oktatói 
díjak finanszírozása, népviseletek vásárlása, élőzenei oktatás 
finanszírozása, táncgálán való részvétel költségei, dekorációk, 
ajándékok, emléklapok, meghívók, zenekar költségeinek fedezete.  
                                     Támogatás összege:          …..…………….. 

 
4./ Gyáli Erdélyi Székely Kör működési költségekre, városi programokon való részvétel – Böllér verseny, 

Március 15-ei ünnepség, Nemzeti Összetartozás Napja, Pünkösdi 
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Utcazenei Fesztivál, Főzőverseny, 25 éves Utcabál, V. Gyáli 
Székely Találkozó, Szüreti mulatság, IV. Gyáli Gála Székely Bál, 
Október 23-ai megemlékezés, Őrtűzgyújtás, Székel Fonó és Farsangi 
Bál,)Székely Fonó elindítása a Szépszivárvány Táncegyüttessel 
(székely népmesék olvasása, anekdótázás, nótázgatás, néptánc 
tanulás néptánc oktatókkal )terembérleti díjak, asztal, szék bérlés, 
zenészek bére, tombola ajándékok vásárlása, irodai és 
kommunikációs eszközök vásárlása, könyvelői díjak, egyen pólók 
vásárlása, nemzeti lobogók és molinók vásárlása 

                                                                       Támogatás összeg:     …………………… 
 
5./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület: működési költségekre, ebösszeírás, élő állat nem megfelelő 
árusításának betiltására kezdeményezés gyáli piacon, nem megfelelő állattartás megszüntetése, ivartalanítási 
program folytatása, új ebteleptörvény betartatása, segítése, bolha/kullancs elleni védekezés költségei, ebek 
kihozatali költségei, alom és állatok tartásiköltségei ebtelep és mamaállatok segítésének költségei 

       Támogatás összege: ……………………. 
 
6./ Kovács István Pál Dalkör működési költségekre, városi rendezvényeken való részvétel: a város 

25. évfordulójához csatlakozás, 17.éves születésnap megünneplése, 
180. „Azt a ragyogóját” műsor rendezése, kibédi testvértelepüléssel 
közös műsor, egyesületi programok rendezése, városi műsorokon 
való vendégszereplés, évzáró műsor megrendezése.  Zenekar és 
vendég énekes fellépési díjai, műsorokra felkészítő korrepetálás, 
terembérleti díjak, hangosítás, kibédi vendégek vendéglátása. 
nyomtató vásárlása, másolási és postaköltségek fedezete. 

  Támogatás összege:  ………………… 
 
7./ Szépszivárvány Táncegyüttes Egyesület: működési költségekre, városi rendezvényeken való részvétel: 

Március 15-ei ünnepség és koszorúzás, Gyál városi gyermeknap, 
gyermeknapi tábor táboroztatás költségei, székely termékek, 
népviseletek, hangszerek bemutatása, és értékesítése, Nemzeti 
Összetartozás Napja megemlékezés és koszorúzás, Pünkösdi 
Utcazenei Fesztivál, Gyál város 25.éves utcabálon való részvétel, V. 
Gyáli Székely találkozó megrendezése, szüreti mulatságon való 
fellépés, IV. Gála Székely Bál megrendezése, Október 23-ai 
megemlékezés és koszorúzás, Őrtűzgyújtás Gyálon. 
A Némediszőlőn lévő Közösségi Ház birtokba vétele kapcsán 
szükséges takarítás, festés javítás költségei, meglévő ruhák javítása, 
új ruhák vásárlása, varratása, meglévő lábbelik javítása, újak 
vásárlása.  Székely Fonó elindítása a Gyáli Erdélyi Székely Kör 
Egyesülettel (székely népmesék olvasása, anekdótázás, 
nótázgatás, néptánc tanulás néptánc oktatókkal ) 

Támogatás összege: ………………… 
 

8. Kertvárosi Fúvószenekarai Egyesület  
működési költségekre, hangszerek beszerzésére javítása, 
ünnepségeken, fesztiválokon való részvétel költségei, zenekari 
táborozáson való részvétel. 

      Támogatás összege: ……………….. 
 

9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub működési költségekre, városi programokon való részvétel, Költészet 
Napi ünnepség, kirándulások szervezése Bori vár és Székesfehérvár, 
Majki Remeteség, Ráckeve és a Nádasdladányi kastély, Operaház, 
Kincsen Lovaspark, Gül Baba Tür, Szentendrei hajókirándulás, 
mozifilm látogatás, Japánkert, MÜPA. 

 Fénymásológép és mobiltelefon vásárlása, 2-3 pendrive, egér, papír 
írószer vásárlása, idegenvezetői és előadói díjak, ajándék, virág 
vásárlása, belépőjegyek fedezete.  

          Támogatás összege: …………………… 
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10./ Magyar Macskavédő Alapítvány működési költségekre,  kóbor macskák ivartalanítása, ismertető anyagok 
tervezési költségei, ismertető, érzékenyítő nyomtatott anyagok gyártása.  
 

Támogatás összege: …………………. 
 
11./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál működési költségekre, városi egészségnapokon való részvétel, 20 

pár nordic walking botok beszerzése, szakfolyóiratok vásárlása, 
utazási költségek fedezete, gyógyfürdőbe belépők vásárlása, 
vérnyomásmérők vásárlása, kihelyezett sport napokon való 
részvétel, Diabétesz Világnap megrendezése, évzáró rendezvény 
megszervezése.  

     Támogatás összege: ……………………. 
    
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető  
 
Gyál, 2022. április 11.  
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
          polgármester  
 
 
 
 
Az előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
Gyál, 2022. április 11.  
         Mitku-Orosz Krisztina 
         Pénzügyi és Adóiroda vezető 
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